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Diskriminace a já
Určitě jste si už někdy uvědomili, že poznatky, které se
k vám dostávají, jsou z velké části z veřejných medií –
tedy z časopisů, magazínů, televizních zpráv a programů a samozřejmě i z novin. Tyto sdělovací prostředky
jsou však místy vaším jediným zdrojem informací o dění ve světě a vůbec mimo váš rozhled. Představte si, co
to pro média znamená. Jakou mají moc vás ovládat
prostřednictvím pouhých slov. Naštěstí jsou zprávy
většinou věrohodné.
Teď bych se ale zaměřil na něco, co se týká přímo České republiky. Jistě jste už něco zaslechli
o současném problému spojeném s islámem. Avšak internetové zprávy pojednávající o muslimské
problematice se spíše nesou v duchu nenávisti vůči, bohužel, všem Arabům. Tyto nálady Čechů
proti lidu arabských zemí způsobuje i imigrace z blízkého východu, jejíž příčinou je například občanská válka v Afghánistánu.
Moje rodina z části pochází z oblasti, kde je islám většinovým náboženstvím. Vím o tom tedy
své. Například nedávno jsem někde četl, že každý stopadesátý Arab má sklony k terorismu. To
znamená, že moje rodina už má jednoho teroristu a našlápnuto k dalšímu - mé sestřenicí se má
za dva měsíce narodit dítě. Nebo zrovna před měsícem jsem s tátou jel tramvají a vedli jsme
hlasitou konverzaci. Několikeré zatmění mezinárodního slova ,,terorista" a slovní spojení ,,Allahu
Akbar" (zajímalo mě užívání v běžné řeči) způsobilo vylidnění zadního vozů soupravy.
Co se tímto článkem snažím říct je, že by si člověk měl dávat pozor na zdroje informací a hlavně
ne všemu věřit. Protože - vypadám snad já jako terorista?
Sebastian Baalbaki

Libry pro Alžbětu
Královna Alžběta II. se brzy stane nejdéle vládnoucí panovnicí na světě. V Anglii zatím drží
rekord její praprababička, Viktorie. Ta nastoupila na trůn 20. 6. 1837 a vládla až do své smrti
v roce 1901. Doba její vlády tak čítá 63 let a 7 měsíců. Zbývá už jen necelý měsíc do doby,
kdy ji Alžběta překoná.
Na počest této významné události se budou razit nové libry. Proto byla vyhlášena soutěž o nejlepší rytinu, kterou vyhrál čtyřiatřicetiletý Jody Clark. Jedná se o teprve pátou verzi jejího portrétu
Jejího Veličenstva na britských mincích. V peněženkách Angličanů se objeví v září tohoto roku,
kdy oficiálně překoná svou praprababičku.
Alžběta Synáčková

Perseidy se vracejí
Při slovech „Krok do tmy“ a „Bojovka“ se kromě převrhnutých svíček, nočních představení a děsivých asistentů několika souborovým členům jistě vybaví i ležení na plachtě a pozorování padajících hvězd. Ve skutečnosti ale hvězdy z nebe nepadají, jde pouze o prach z periodické komety
109P Swift-Tuttle. Prachové částice zvané meteroidy se střetávají s atmosférou a zazáří jako
meteory. Tyto částice mají zpravidla rozměry menší než zrnka písku a v atmosféře se vypaří,
takže dismančatům žádné nebezpečí nehrozí. Nejvíce Perseid v Želivu jsme mohli spatřit v noci
z 12. na 13. srpna (ze středy na čtvrtek). Pokud se však chcete pokochat nebo si pořídit snímek
padající hvězdy, určitě k tomu budete mít jedinečnou příležitost i v příštích dnech.
Ingrid

DRDS VÁLÍ UŽ I V KABARETU!
Až donedávna platilo, že ke kabaretním představením se
váže pouze veselá hudba, šustící sukně, humorná
představení a těžký cigaretový dým ve vzduchu; talentovaní členové Dismanova rozhlasového dětského souboru však opět posunuli hranice zábavy o kus dál. K vidění
byli zpěváci a zpěvačky různých věkových kategorií zpívajících a capella, doprovázených kytarou nebo klávesy.
Vystoupení byla různorodá a zajímavě poskládaná dohromady. Meditaci střídala přednáška o Severní Koreji, nejmladší komik na světě nás příjemně naladil na dudáckou píseň a karty se míchaly v rukou tak
dobře, jako perfektně provedené přemety akrobatického čísla. Teď už se zbývá jenom zeptat:
„Kdo vyhraje?“
InTi

Bachův absolutismus
Období mezi lety 1851 a 1859. Je to doba velkých politických změn, které jsou vymyšleny na
podporu a vývoj říše. Za tímto účelem byly vydány Silvestrovské patenty, které byly schváleny
Františkem Josefem I. Tím císař získal větší práva a pravomoci, čímž se utvrdila moc monarchie.
Například politická práva občanů byla značně minimalizována, ale na druhou stranu se zde
objevila kompenzace v podobě uvolnění náboženských práv. Toto bylo zavedeno kvůli snaze
o pokrok a utvrzení absolutní moci císaře.

Národní obrození
Ocitáme se v období kdy nás, České země, ovládá Habsburská monarchie. Společnost je rozdělená. Občané si začínají uvědomovat, že němčina přerostla český jazyk a proto se snaží
pozvednout národ pomocí novin, divadla, a rekultivace jazyka. Narychlo se vybudovalo Prozatímní
divadlo a nyní se začíná plánovat a stavět větší Národní divadlo. Národ přispívá jednak finančně,
ale taky základními kameny. Přestože germanizace je stále vysokou a důležitou součástí naší
země je stále úsilí zrovnoprávnit český jazyk s německým.
Justina-Anna

INSCENACE RACEK VE STAVOVSKÉM DIVADLE
V červnu roku 2011 byla ve Stavovském divadle uvedena inscenace Čechovovy hry Racek
v režii Michala Dočekala, současného šéfa činohry Národního divadla.
První vystupuje Jan Dolanský v roli Trepleva, spisovatele a dramatika, jež se snaží uvést svou
hru, která se vymyká zajeté konvenci. Neustále opakuje, že divadlo potřebuje nové formy. S tím
ovšem nesouhlasí jeho matka – Arkadinová, bývalá herečka v podání Taťjany Medvecké, která
považuje divadlo za vyšší formu umění a myslí, že její syn tomuto nerozumí a tudíž jeho hru již
předem odsuzuje. Místo toho obdivuje spisovatele Trigorina (David Prachař), jež je o mnoho let
mladší než ona sama, a tráví s ním většinu svého volného času. Trepleva to rozčiluje, a tak se plně ponoří do své práce, přičemž následuje své nové formy. Do hlavní role své nové hry obsadí
svou milovanou, Ninu Zarečnou. Ta moc touží po tom stát se herečkou i proti vůli svých rodičů.
Avšak Nina také obdivuje úspěšného a věčně melancholického Trigorina. Bezhlavé poblouznění

však po krítké době končí zklamáním. Trigorin totiž k dívkám přistupuje jako ke spotřebnímu zboží. Jakmile dodají potřebou inspiraci k psaní básní či povídek, ztratí pro něho hodnotu, a on je zanechá se zlomeným srdcem. Ale i Treplev je milován, a to Mášou (Lucie Žáčková). Ta se však po
dlouhé době nevšímavosti z jeho strany rozhodne provdat za učitele Medveděnka, kterého sice
nemiluje, ale vždy jí byl jakousi oporou.
Tito lidí se znovu sejdou po dvou letech. Treplev svou tvorbu zaměřil na strasti života, ale i nadále se utápí ve tvůrčích depresích, Nina se stala ne příliš úspěšnou herečkou, a Máša je uvězněna v nudném a stereotypním manželství.
Celá hra je provázena zmínkami o rackovi ať už symbolicky – volnost, ale i snadná kořist, tak
i v příběhu o mrtvém rackovi, který Nina vypráví Trigorinovi.
Samotná scéna podporuje koncept bourání konvencí už jen tím, že sedadla jsou umístěna na
jevišti a sedí se s pohledem do hlediště. Jakmile se zvedne opona, rozevře se nám pohled na scénu, které dominuje plechová stěna s dveřmi po pravé straně. Kostýmy jsou moderního vzezření
a jde podle nich poznat, kdo je z jakých společenských poměrů. Po zvednutí plechové stěny můžeme vidět sedadla v hledišti potažené látkou. To znázorňuje několikrát zmiňované jezero.
Ve hře se střídají banální rozhovory i hlubokomyslné monology. Vše podpořeno působivostí dává dohromady i přes těžkost textu a tématu dokonalý celek.
BěSy

Kulturní olympiáda dříve a nyní
Kulturní olympiáda je pro některé z vás v současné době
zábava nebo naopak přítěž a otrava. Z velké části na tom
může mít vliv i tréma, kterou, přiznejme si to, máme těsně
před přednášením asi všichni. Teď si však ještě představte, že by na kulturce záviselo vaše členství v Dismaňáku, protože by stačilo být poslední a už tu byl přinejmenším návrh na vaše vyhození. To bylo dříve naprosto
normální. Na podrobnosti jsme se zeptali našeho vševědoucího vedoucího Václava.
Je to jen fáma nebo se to u vašeho předchůdce Jana Bergra doopravdy dělo?
Podle mého názoru tomu tak skutečně bylo, ale nejsem si úplně jistý, zda to nebyly jenom návrhy.
Napadlo vás někdy se Zdenou někoho vyhodit za to, že byl poslední?
Něco takového nás opravdu nikdy nenapadlo, ostatně jako v každé disciplíně je to jen měřítko,
očíslování pořadí a zčásti i rozestupů. Někdo vždy musí být první a někdo jiný poslední. Např.
Kája Jiřičková nebo Kačka Slánská byly vždy na posledních místech, ale poslední rok vyhrály
Skokana roku za zlepšení.
Přemýšleli jste o obnovení tohoto pravidla?
Ne, vždy jsme byli nakloněni tomu, aby se nevyhazovalo. Samozřejmě byli i lidé, které to nebavilo
nebo kteří stagnovali, ale když už někdo opravdu odešel, tak zpravidla z jiných důvodů (sport,
klavír, roztleskávačky). Pro nás byly konkurz a zejména přípravka zárukou dobré volby. Ale někdy
to zkrátka nevyjde.
AdPy, VlKa

Slovíčkaření
Už se vám někdy stalo, že jste v cizí mluvě narazili na slovo, které jste i přes velkou námahu nedokázali přeložit? Připravil jsem pro vás pár nejzvláštnějších a nejkurióznějších slov
v různých cizích jazycích např. v němčině, francouzštině dokonce i finštině. Pokusím se
vám je nejdříve přeložit doslovným příkladem a poté vysvětlit, co přesně to dané slovo znamená. Doufám, že se u tohoto článku zasmějete či ponaučíte. Příjemné počtení.
VlaKa
Das Gipfeltreffen:
Jazyk: Němčina
Doslovný překlad: Gipfel – vrcholek, treffen – setkat

Znamená to, že když vylezete na vysokou horu, tak nahoře se s přítelem, který šplhal s vámi,
pozdravíte a pokocháte se krajinou.
Die Betonfrisur:
Jazyk: Němčina
Doslovný překlad: Beton – beton, Frisur – účes
Betonfrisur vyjadřuje situaci, když někdo má až moc nagelované vlasy a jsou velmi tvrdé a
nepěkné.
Der Ohrwurm:
Jazyk: Němčina
Doslovný překlad: Ohr – ucho, Wurm – červ
Stává se vám, když ráno v rádio posloucháte nějakou chytlavou písničku, tak si ji po celý den
musíte broukat? To máte Ohrwurm.
Der Kummerspeck:
Jazyk: Němčina
Doslovný překlad: Kummer – smutek, Speck – špek
Někteří z vás určitě prošli nepříjemným rozchodem. Určitě si pamatujete, že se vaše nálada
postupem času měnila. Nejdříve jste byli smutní a potom naštvaní. Třetí stav většinou bývá
vyrovnání a už je to jedno. Jinak řečeno Kummerspeck
Délir:
Jazyk: Francouzština
Tentokrát tu máme francouzskou frázi. Používá se v situacích, když se řekne narážka na vtip,
který ale může chápat jen a jen zasvěcený člověk.
Rire dans sa barbe:
Jazyk: Francouzština
Doslovný překlad: Smát se ve svých vousech
Používá se, když se začnete smát nad něčím z minulosti, co jste zažil.
Die Chadenfreude:
Jazyk: Němčina
Doslovný překlad: Schaden – újmy, Freude – potěšení
Dalo by se říci, že v češtině máme podobné slovo škodolibost. Však v angličtině dlouho toto slovo
neexistovalo. Teď se používá německé Schadenfreude.
Der Schilderwald:
Jazyk: Němčina
Doslovný pčeklad: Schilder – známky, Wald – les
Vyjadřuje situaci, kdy je na ulicích tolik značek, že člověka spíše matou, než aby nám pomáhaly
Tokka:
Jazyk: Finština
Jediné finské slovo, které dnes v psanci uvidíte, znamená veliké stádo sobů. (Přibližně nad 50)
Das Rindfleichetikettierungsüberwachungsaufgabenübertragungsgesetz:
Jazyk: Němčina
Doslovný překlad: Rindfleisch – hovězí maso, Tier – zvíře, über – o, Wachung – sledování,
Aufgaben – úkoly, trag – smluvní, Gesetz – zákon
Rindfleichetikettierungsüberwachungsaufgabenübertragungsgesetz je jedno z nejdelších slov na
světě a znamená: Zákon o převodu kompetencí při dohledu nad označováním hovězího masa.

Rébusy
Za všechno to utrpení co nám dávají asistenti v podobě kliku a dřepů jsem se rozhodl jim to
trochu oplatit. Jelikož jsem nesměl používat fyzické utrpení, rozhodl jsem se, že je potrápím
psychicky. Připravil jsem si pro ně čtyři rébusy a donutil jsem je luštit.
JaCha

Zde jsou vybrané rébusy:
1:

Účelem rébusu je najít v těchto devíti tečkách co nejvíce čtverců.
2:

5 + 5 + 5 = 550
Doplněním jedné jediné čárky udělej tuto rovnici pravdivou, nesmí se však škrtnout rovnítko.
3:
9706=3
5430=1
5691=2
8899=6
1111=0
9988=6
9914=2
0808=6
9999=4
4025=_?
Jaké číslo patří do poslední rovnice?
4:

Najdi co nejvíce trojúhelníků.
Odpovědi Asistentů:
1: Jáchym: 6; Klára C: 5; Kuba C: 5; Kačka: 5; Sidonie: 6; Pepa K: 6
2: Jáchym: neví; Klára C: neví; Kuba C: neví; Kačka: neví; Sidonie: neví; Pepa K: neví

3: Jáchym: 5, protože tam jako jediný není v odpovědích; Klára C: 5, protože byla poblíž Jáchyma
a nic ji nenapadalo; Kuba C: 5, uvažuje stejně jak Jáchym; Kačka: 1, přišla na to; Sidonie: "je to
moc pro chytrý lidi"; Pepa K: neví
4: Jáchym: 18; Kuba C: 24; Kačka: 18; Sidonie: 18; Pepa K: 14
Řešení Rébusů: 1: 6

2:
3: Správná odpověď je 1. Stačí spočítat všechna kolečka v jednotlivých číslech.
4: Průměrná odpověď je 18, maximálně jich je však 24.
JaCha

